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Slovo starosty
Milí rodáci, vážení hosté, spoluobčané.
Při příležitosti V. Sjezdu rodáků vás jménem zastupitelstva rádi vítáme v naší obci.
Vás machovské rodáky i s rodinnými
příslušníky, přátele obce či občany, kteří po
nějakou dobu v naší obci bydleli. Ale také
rádi vítáme všechny ostatní hosty.
Tyto akce dávají příležitosti k setkání nejen se současnými machovskými občany, ale
umožní setkání také těch, kteří naší obec při
V. Sjezdu rodáků navštíví, s bývalými spoluobčany, spolužáky, kamarády a sousedy.
Letošní V. Sjezd rodáků je slavnostní
tím, že se koná při příležitosti svěcení slavnostního hasičského praporu, který našim
hasičům, jako jediné obci z okolí ještě scházel.
Sjezd rodáků by neměl být jen příležitostí pro setkávání, ale chceme vás také informovat o tom, co se v naší obci děje, ať po
budovatelské stránce nebo z hlediska společenského života našich občanů. Snažili jsme
se vytvářet v Machové prostředí pro spokojený život občanů a rádi bychom se s vámi
dnes podělili o hezky upravenou obec.
Sjezd rodáků financuje obecní úřad převážně ze svého rozpočtu, ale i za účasti dal-

ších sponzorů. Děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěli finanční částkou na kulturní
akce spojené s tímto svátkem; jsou to:
společnosti: KAIRO PLUS CZ, ADIMA
Brázdil, VM-elektro, IDEAL TRADE, CNC
INTERSERVICE Zlín, ZEMET, MALUX,
a další podnikatelé: Stavebniny-Kamil
Bobál, Potraviny Machová - Radka Řezníčková, Eva Hanáková, Pohostinství - Hana
Zatloukalová, Zámečnictví - Radomír Daněk, Autoservis - Bohuslav Husek, Geodetické práce - Ing. Miroslav Vítek, Ph.D.,
Truhlářství - Jaroslav Velísek.
Chceme vás tímto pozvat na všechny
akce spojené se sjezdem rodáků, ať se to
týká slavnostní mše a svěcení hasičského
praporu, anebo na velmi pěkné výstavy, které budou v zasedací místnosti na obecním
úřadě, ale i v mateřské škole. Obecní zastupitelstvo zpřístupňuje všechny své budovy
občanské vybavenosti a místní organizace
všechny své provozy, aby mohli účastníci
tohoto setkání získat přehled o současném
dění v Machové. Dále uvádíme v rámci tohoto zpravodaje veškeré budovatelské aktivity za poslední léta, ale také poukazujeme
na bohatou a pestrou společenskou činnost,
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kterou vyvíjí obecní zastupitelstvo, ale i společenské organizace.
Požádali jsme všechny místní složky,
aby se také připojili k přípravě a organizaci
sjezdu rodáků. Můžete nahlédnout do jejich
kluboven a místností, kde vyvíjí svou aktivitu a tak se s jejich činností můžete i seznámit.
Do celé přípravy sjezdu se zapojili
všichni členové obecního zastupitelstva a
také organizace, které v obci působí. Bez
spolupráce s nimi a se všemi občany by se
sjezd rodáků nemohl uskutečnit.
Dovolte, abych vás ještě jednou všechny
srdečně přivítal a popřál vám příjemně strávený den mezi svými přáteli a spokojenou
návštěvu naší obce s množstvím příjemných
zážitků a setkání, na které budete rádi i v
budoucnu vzpomínat. Věříme, že spousta
setkání zůstane milou vzpomínkou na tento
den. Přáli bychom si, aby se vám, kteří jste
přijeli po delší době do naší obce – machovským rodákům a hostům, u nás skutečně
líbilo. Bude to pro nás, organizátory, ta největší odměna.
František Klementa
starosta obce Machová
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Důležité události za posledních 10 let
Rok 2006
Komunální volby do Zastupitelstva obce Machová 2006 – 2010
neuvolněný starosta - MVDr. František Václavík
uvolněný místostarosta - František Klementa
členové zastupitelstva:
Brázdil Lukáš, Brázdilová Irma ml., Janíková Božena,
Januška Svatopluk, Konečný Stanislav, Palkova Zdenka,
Matulík Jiří, ing. Velísek Vladimír, Zatloukal Václav

Změny obyvatel v obci
narození:		
Herodesová Renáta, Hovadíková Anna, Vlčková Veronika,
Menšíková Karolína, Pospíšilová Aneta, Špalek Vojtěch, Koutková Adéla, Koutek Tomáš, Pavlíček Patrik, Kolomazník Jiří
úmrtí:
Frantík Zdeněk, Michalíková Anežka, Svozílek Pavel, Matula
Svatopluk, Peček Alois, Dostál Jiří, Henrichová Jiřina

Realizované akce v roce 2006
1.přístavba sociálního zařízení u kulturního domu
2.oprava přístavby u MŠ (poradny)
3.zahájení výsadby biokoridorů

přihlášeno k trvalému pobytu...................6 obyvatel
odhlášeno z trvalého pobytu.....................9 obyvatel
sňatky........................................................6x
stav obyvatel ke dni 31.12.2006..............542 obyvatel

Rok 2007
Realizované akce v roce 2007
1. výkup pozemků pro nový stavební obvod „Díly pod Hájem“
2. dokončení výsadby biokoridorů
3. protizáplavové opatření na ochranu kořenové ČOV
4. nákup traktorové sekačky (Jonsered)
přihlášeno k trvalému pobytu...................9 obyvatel
odhlášeno z trvalého pobytu.....................18 obyvatel
sňatky........................................................3x
stav obyvatel ke dni 31.12.2007...............539 obyvatel

Změny obyvatel v obci
narození:
Rožnovský Lukáš, Giannone Matteo André-Armand, Juráková Kristýna, Tomčala Tadeáš, Smith Emily, Brázdilová Magdaléna, Hala Josef, Jakub Pavlištík, Zifčák Ladislav, Paták Tadeáš
úmrtí:
Dřímalová Růžena, Dosoudilová Ludmila, Ševčík Jan, Pacíková Irena

Rok 2008

Realizované akce v roce 2008
1. zahájení výstavby inženýrských sítí v novém stav. obvodu
2. rekonstrukce soc. zařízení pro děti a školní kuchyně v MŠ
3. zřízení květnatých luk
přihlášeno k trvalému pobytu...................4 obyvatelé
odhlášeno z trvalého pobytu.....................6 obyvatel
sňatky........................................................8x
stav obyvatel ke dni 31.12.2008...............538 obyvatel

Změny obyvatel v obci
narození:		
Giannone Oceáne Marie-Louisa, Sanitrák Ondřej, Vlček Jonáš
Michael, Daňková Tereza, Matulík Jan, Slováková Tereza, Stoklásková Anežka
úmrtí:
Husáková Žofie, Hubíková Vlasta, Pospíšilová Bohumila,
Šumberová Věra, Vítová Anna, Hrabal Josef, Soukup Miroslav, Zatloukal Václav, Zelinová Ludmila

Rok 2009
Realizované akce v roce 2009
1. prodej pozemků a pokračování výstavby inženýrských sítí v SO
2. příprava projektů: vnitřní úpravy v KD, protizáplavové opatření
3. dotační projekty: kompostárna, zateplení MŠ, KD a kuželny
4. zahájení přístavby obecního skladu (klubovny pro zahrádkáře)
5. úprava místnosti a nové vybavení pro knihovnu
6. nová klubovna včetně nábytku pro hasiče

Změny obyvatel v obci
narození:		
Divoká Vanessa, Vlčková Simona, Matocha Jaroslav, Ušela
Nikolas, Brázdil Ondřej, Večeřová Eliška, Bajgarová Tereza,
Měřil Jaromír

přihlášeno k trvalému pobytu...................13 obyvatel
odhlášeno z trvalého pobytu.....................11 obyvatel
sňatky........................................................4x
stav obyvatel ke dni 31.12.2009...............540 obyvatel

úmrtí:
Zavadil Josef, Kolomazník Rostislav, Hovadíková Stanislava, Ludvík Vladimír, Hlaváčová Marta, Fryštacký František,
Brázdil Jiří
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Rok 2010
Komunální volby do Zastupitelstva obce Machová 2010 – 2014
neuvolněný starosta - MVDr. František Václavík
uvolněný místostarosta - František Klementa
členové zastupitelstva:
Brázdil Lukáš, Brázdilová Irma ml., Hradil Vladimír, ing. Velísek
Vladimír, PhDr. Martincová Božena, Hlaváčková Helena, Menšíková Lenka, Husek Bohuslav, Januška Svatopluk
Realizované akce v roce 2010
1. pokračování prodeje pozemků ve stavebním obvodu, odkanalizování nové zástavby
2. zateplení budovy MŠ
3.dokončení přístavby obecního skladu (nábytková stěna v klubovně pro zahrádkáře)
4. příprava dotačních projektů:revitalizace sportovního areálu u
koupaliště, zateplení OÚ
5. inženýrské činnosti pro dotace:zateplení KD a kuželny
6. přípravy ke zpracování nového územního plánu

Změny obyvatel v obci
narození:		
Sedláčková Tereza, Smith Charlie, Smith Jack, Pavlíčková Nela, Konečná Natálie, Stoklásek Vojtěch

úmrtí:
Nezval Evžen, Mrlík František, Skopalová Ludmila,
Žák Václav, Vykoukal Stanislav, Janík Zdeněk

přihlášeno k trvalému pobytu...................15 obyvatel
odhlášeno z trvalého pobytu.....................8 obyvatel
sňatky........................................................5x
stav obyvatel ke dni 31.12.2010..............547 obyvatel

Rok 2011
Realizované akce v roce 2011
1. stavba místní komunikace ve stavebním obvodu
2. dotační akce: kompostárna
zateplení budovy KD a kuželny
nové dětské hřiště pro MŠ
3. stavební úpravy v KD (bar, peklo, střecha)
4. stavba klubovny pro mládež u KD
5. příprava dotačního projektu pro budovu šaten ve sportovním areálu - zateplení a přípojka plynu
6. elektronizace obecních kronik a jejich knižní kopie

Změny obyvatel v obci
narození:		
Tomčalová Anna, Matulíková Alžběta, Kořenek Jan, Šumbera Jiří, Svítek Jiří, Patáková Klára, Hovadíková Kateřina, Zavadil Michal
úmrtí:
Matulík Antonín, Šumšál Radek, Dovrtěl Vratislav, Vlček
Václav, Doleželová Ludmila
přihlášeno k trvalému pobytu...................31 obyvatel
odhlášeno z trvalého pobytu.....................8 obyvatel
sňatky........................................................5x
stav obyvatel ke dni 31.12.2011..............572 obyvatel

Rok 2012
Realizované akce v roce 2012
1. dotace od Zlínského kraje na akce:
-plynové vytápění v KD
-rozšíření místního rozhlasu do nového stavebního obvodu
-oprava sochy P. Marie
-na projekt: „Hřiště pro celou rodinu“ ve sportovním areálu
2.dokončení kompostárny, zpevnění ploch a vjezd ze silnice
3. zemní úpravy v okolí sochy P. Marie
4. zpracování nového územního plánu

Změny obyvatel v obci
narození:		
Měřilová Barbora, Velísek Jakub, Voltner Jakub, Vaňhara Marián, Škutek Jakub, Kopečková Sofie, Brázdil Vojtěch, Rakovský Vít, Bocheza Josef, Dohnalová Kristýna, Juráň Marek,
Juráková Vendula
úmrtí:
Marek Josef, Malošíková Ludmila, Hovadík Jaroslav
přihlášeno k trvalému pobytu...................26 obyvatel
odhlášeno z trvalého pobytu.....................8 obyvatel
sňatky........................................................0x
stav obyvatel ke dni 31.12.2012...............598 obyvatel
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Rok 2013
Realizované akce v roce 2013
1. dotační akce -zateplení budovy OÚ
-pořízení zametacího stroje HAKO
-kontejnery a nosič kontejnerů na svoz biolog.odpadu
-pořízení průmyslové myčky na KD
-obnova nábytku a technického zařízení v kuchyni KD
-nové stoly, židle a ozvučení sálu KD
2. dokončení a schválení nového územního plánu
3. příprava dotačních projektů: ekologické-přírodní hřiště naproti MŠ
4. úprava sociálního zařízení v obecním skladu
5. nový barový pult, chladící box, doplnění nádobí v KD

Změny obyvatel v obci
narození:		
Vaculík Lukáš, Janík Jakub, Sanitráková Eva, Janík Filip, Ludvíková Agáta, Velísek Jan, Šumbera Martin
úmrtí:
Paták Václav, Závodný František, Zelina Ladislav, Dvořáková Božena
přihlášeno k trvalému pobytu...................13 obyvatel
odhlášeno z trvalého pobytu.....................8 obyvatel
sňatky........................................................3x
stav obyvatel ke dni 31.12.2013...............607 obyvatel

Rok 2014
Komunální volby do Zastupitelstva obce Machová 2014 – 2018
uvolněný starosta - František Klementa
neuvolněný místostarosta - ing. Vladimír Velísek
členové zastupitelstva:
Brázdil Lukáš, Hanáková Irma, Řezníčková Radka, Rakovská
Eva, Šidlíková Martina, Hlaváčková Helena, Menšíková Lenka,
Husek Bohuslav, Januška Svatopluk, Velísek Jaroslav, Kolomazník
Pavel
Realizované akce v roce 2014
1. pořízení hydraulického žacího a sběracího stroje ISEKI
2. stavba moderního dětského hřiště pod OÚ
3. inženýrské činnosti-dotace: „Přírodní hřiště u MŠ“
4. nové veřejné nástěnky a venkovní posezení (stoly s lavicemi)

Změny obyvatel v obci
narození:		
Hořejš Daniel, Škutek Matěj, Bisso Adam William, Frantík
Jakub, Matocha Lukáš, Kučerová Markéta, Plšková Adéla,
Vaňharová Laura, Mikšaník Tobiáš
úmrtí:
Doležel František, Václavík Karel, Fryštacká Ludmila
přihlášeno k trvalému pobytu...................30 obyvatel
odhlášeno z trvalého pobytu.....................4 obyvatelé
sňatky........................................................6x
stav obyvatel ke dni 31.12.2014...............639 obyvatel

Rok 2015
Akce v roce 2015
1. stavba „Přírodní hřiště u MŠ“
2. automatizace místní knihovny (počítačové vybavení a sofware)
3. příprava dotačních projektů:
- 2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem a posilovací stroje
ve sportovním areálu
- cyklostezka Machová-Sazovice
4. příprava hasičské dráhy ve sportovním areálu

Změny obyvatel v obci
narození:		
Možná Alexandra, Vaculíková Eliška, Kenša Albert, Voltner Tomáš, Janík Marek
úmrtí:
Janíková Anežka, Václavíková Ludmila
přihlášeno k trvalému pobytu...................6 obyvatel
odhlášeno z trvalého pobytu.....................3 obyvatelé
sňatky........................................................1x
stav obyvatel ke dni 31.5.2015...............642 obyvatel

statistické údaje
Nejstarší občan: Josef Pančocha
Nejstarší občanky: Marie Hradilová, Michalíková Růžena, Chytilová
Marie
Nejmladší občánek:Janík Marek

Nejčastější příjmení v obci:
Brázdil...........34x
Janík..........21x
Velísek...........17x
Matulík......14x
Hradil, Fryštacký, Konečný, Matocha, Michalík....10x

Nyní je v obci Machová 642 obyvatel s trvalým pobytem, průměrný
věkový průměr je: 38,9 let

Nejčastější ženské jméno:
Marie..........24x
Jana..........16x
Eva.............11x
Ludmila...11x

Nejvyšší číslo popisné je 250, od roku 2006 bylo dosud přiděleno
50 čísel popisných.

Nejčastější mužské jméno:
Jiří..............28x
Josef.........15x
Jaroslav......12x
Jakub........11x
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Lenka.......12x

Pavel.....14x
Jan .......11x

V. Sjezd rodáků

Podrobný program V. Sjezdu rodáků
V sobotu 20. června 2015 čeká naši
obec slavná akce a to, jak již všichni zajisté víte, V. Sjezd rodáků a přátel obce
Machová. Rádi bychom vás seznámili s
přesným a podrobným programem celého dne. Ráno (9.00 až 9.30 h) se čeká
příjezd všech pozvaných hostů, hasičů
a rodáků ke kulturnímu domu.
Po deváté hodině si budete moci
prohlédnout první vystoupení našich
mladých, kteří vám v krojích zatančí
Hanáckou besedu v prostorách mezi
kulturním domem a kuželnou.
Po půl desáté vyjde slavnostní průvod krojovaných, pozvaných hostů,
rodáků a členů SDH Machová od kulturního domu ke zvonici svatého Michaela. V čele průvodu půjdou krojovaní, kteří ponesou machovský znak,
českou a machovskou vlajku. Členové
hasičského sboru ponesou svůj nový
hasičský znak, který bude při slavnostní mši svaté posvěcen. Průvod a mši
svatou bude doprovázet dechová hudba
Hanačka Břest.
Po mši svaté a po svěcení nového
praporu SDH Machová pronese u zvonice svůj projev starosta obce František Klementa. Popíše vám dění v obci
za posledních 10 let. Následně budete
moci zhlédnout opět Hanáckou besedu
v podání našich mladých. Všem účastníkům mše svaté bude nabídnuto malé
občerstvení v podobě slavnostních koláčků.
Následně se slavnostní průvod se
opět vydá zpět na kulturní dům po
hlavní cestě kolem obecního úřadu.
Zde proběhne položení věnce u kříže
na památku všech zemřelých rodáků
obce Machová. Po příchodu na kulturní
dům bude pro pozvané nachystán slavnostní oběd.
Odpolední program začne ve 14.00
hodin a to opětovným tančením Hanácké besedy naší mladeží v prostoru
mezi kuželnou a kulturním domem. Od
této doby bude na Příhonu zpřístupněn
velký stan. Zde vám k poslechu bude
hrát dechová hudba Hanačka Břest.
Členové hasičského sboru zde i budou
provozovat malý bufet, kde si můžete
zakoupit občerstvení. Naši nejmenší

si tady mohou zadovádět na skákacím hradu. Ve dvě hodiny odpoledne
se také otevřou k náhlédnutí všechny
obecní budovy.
V kuželně vám členové TJ Sokol
Machová umožní nahlédnutí do svých
kronik a fotografií ze své dlouholeté
bohaté činnosti. Náštěvníci kuželny si
budou moci vyzkoušet i hraní kuželek.
Otevření mateřské školy si nenechejte ujít, protože zde si můžete prohlédnout v letošním roce nově vybavenou školní třídu. V jídelně mateřské
školy budou vystaveny lepené papírové historické budovy (hrady, kostely,
usedlosti, apod.). Tyto krásné modely
si pro vás připravil Martin Kolomazník, který se tomuto koníčku věnuje
již řadu let. Ve druhé třídě a v zasedací místnosti budou pro vás nachystány
fotografie z dění v obci za posledních
deset let.
Kompostárna je naše nejmladší
obecní budova a můžete zde spatřit
nejmodernější stroje pro kompostování
bioodpadu a pro zajištění údržby zeleně v obci. Bude pro vás zde přichystána malá soutěž, ve které můžete vyhrát
několik kubíků kompostu.
Střed naší obce zdobí zvonice, která
je zasvěcena obecnímu patronovi svatému archandělu Michaelovi. Tato budova je nejmenší obecní budovou, kde
si můžete důkladně prohlednout krásný
dřevený oltář a obraz, na kterém je vyobrazen právě svatý archanděl Michael. I zde proběhne malá soutěž o dort
právě se znakem obce Machová
Důležitou složkou v obci jsou zahrádkáři. Ti vám umožní nahlédnout
do své klubovny, kde můžete spatřit
vybavení pro vaření povidel, lisování a
pasterizování moštu a pro dělání zabijaček. Součástí klubovny je i společenská místnost, která byla vybudována v
roce 2010. Tato místnost je vhodná pro
malé oslavy, nebo večírky.
Budova obecního úřadu je dozajista nejdůležitější budovou obce. Řídí
se odtud veškeré dění v celé obci.
Prohlédnout si zde můžete zasedací
místnost, kancelář obecního úřadu a
kancelář pro starostu obce. Vystaveny

zde budou kroniky obce, dokumenty k
projektům, které se v obci zbudovaly,
nebo které jsou nachystány k realizaci. V přízemí je umístněna knihovna a
klubovna SDH Machová. V místnosti
knihovny bude vystaven starý prapor
čtenářského spolku Svatopluk, který v
naší obci působil od roku 1927. Členové SDH Machová vám ve své klubovně
ukáží trofeje a poháry, které vybojovali
v požárních soutěžích všech kategorií.
Otevřena bude i zbrojnice, kde je soutěžní i zásahová technika machovských
hasičů.
Od 14.00 do 17.00 hodin budete mít
možnost se mezi všemi otevřenými budovami svézt vláčkem. Děti do 10 let
budou moci cestovat vláčkem pouze
v doprovodu rodičů. Z bezpečnostního hlediska nebude možné aby vláček
zajížděl až na kompostárnu. Přístup ke
kompostárně je po hlavní cestě. Při pohybu po hlavní cestě dbejte prosím na
svou bezpečnost. Zástávek vláčku bude
celkem 6: u zvonice, v novém stavebním obvodu, u klubovny zahrádkářů, u
obecního úřadu, u školy, na konci obce
ve směru na Otrokovice. Jízda vláčkem
je zcela zdarma a věříme, že si ho užijí
hlavně děti. Proto vás prosíme, abyste
umožnili hlavně našim nejmenším dětem využít tuto atrakci.
Předvečerní program začne v pět
hodin posledním zatančením Hanácké
besedy na Příhonu. Pro zpestření programu budou následovat krátké ukázky
cvičení psů pod vedením Evy Rakovské. Své dovednosti všem předvedou i
naši mladí hasiči a hasičky. Následně
proběhne vyhlášení soutěží, které probíhaly na kompostárně a ve zvonici.
Poté už bude následovat volná zábava
s poslechem dechové hudby Hanačka
Břest.
Po celý sváteční den bude zpřístupněno všem zájemcům dětské hříště
pod obecním úřadem i dětské hřiště u
mateřské školy. Prosíme občany, kteří
mají klíče od dětského hřiště, aby ho v
tento den nezamykali.
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Mateřská škola

Zprávičky naší mateřské školičky,
aneb jak se máme a co nového . . .
Čas neúprosně běží a my se pomalu
budeme loučit s dalším školním rokem.
Myslím si, že nás všechny velmi těší, že
se nám podařilo v tomto školním roce konečně zrealizovat v mateřince tolik očekávanou rekonstrukci 1. třídy a současně
také rekonstrukci školní jídelny. Myslím
si, že zařízení těchto prostor si po mnohaletém užívání tuto modernizaci právem
zasloužilo. Rekonstrukce proběhla ve
velmi krátkém časovém úseku, snažili
jsme se, aby provoz mateřské školy byl co
nejméně omezen. Vše se díky dobré organizaci, správnému naplánování a hlavně
díky plnému nasazení zaměstnanců školy podařilo splnit podle našich představ
v rekordním čase jednoho víkendu. V 1.
třídě došlo k odstranění podlahoviny a

veškerého nábytku. Byla provedena výmalba, pokládka nové podlahy a montáž
nové nábytkové sestavy, včetně hracího
koutu pro děti. Byly zhotoveny a namontovány nové kryty radiátorů. Do třídy
jsme pořídili také nový klavír, který nám
dlouhodobě v mateřské škole chyběl.
Do školní jídelny byly po výmalbě
stěn a nátěru topení dodány také nové
stolečky a židličky. Na chodbě bylo pořízeno nové osvětlení. Celkové náklady
na tuto rekonstrukci činily 212 735,- Kč.
Do budoucna bychom chtěli pokračovat
v postupné modernizaci školy. Vše je
však závislé na finančních prostředcích,
které nás svazují a nedovolují zrealizovat
naše představy v plné míře. Snažíme se
získávat finanční prostředky také formou

Rekonstrukce 1. třídy + školní jídelny v Mateřské škole Machová (duben 2015)
nábytek do třídy (Stolařství Velísek)
nábytek do školní jídelny (Tosta Žeranovice)
podlaha ve třídě (PDK styl)
malířské a natěračské práce v obou třídách
nové osvětlení na chodby MŠ (VM elektro 8 ks)

120 000,- Kč
30 347,- Kč
39 623,- Kč
18 221,- Kč
4 544,- Kč

celkem

212 735,- Kč

sponzorských darů. Jsme velmi rádi, že
se nám podařilo získat od roku 2010 celkem 90 000 Kč sponzorských darů, které
nám poskytly firmy: Barum Otrokovice,
ENVIA SYSTEM, Continental, TOS Hulín, Continental Barum a také rodiče dětí.
Jsme vděčni za jakýkoliv finanční dar,
který nám pomůže realizovat naše plány.
Přála bych vám vidět výrazy dětí a jejich
obrovskou radost a překvapení, které
bylo znát v jejich tvářích při slavnostním
otevírání nové třídy. Nechybělo ani tradiční přestřižení pásky, dětské šampaňské
a oslavy. Některé děti to dojalo natolik, že
se u nich objevily dokonce i slzičky štěstí. A to si myslím, že je to nejlepší ocenění a smysl této práce a celého úsilí. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této
zdařilé rekonstrukci podíleli a pomohli
tak vytvořit dětem prostředí, ve kterém se
cítíme všichni moc dobře.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny, kteří si chtějí školičku prohlédnout,
aby přišli v sobotu 20. 6. 2015, kdy budou prostory mateřské školy otevřeny při
příležitosti konání Sjezdu rodáků 2015.
Srdečně vás zveme !!!
Helena Hlaváčková
ředitelka MŠ Machová

starý pohled do třídy

nový pohled do třídy

nově vybavená třída
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TJ Sokol MAchová

TJ SOKOL MACHOVÁ

V zimních a jarních měsících se
Mistrovství Zlínského kraje jednotlivců
zúčastnilo \10 machovských kuželkářů.
V kategoriích muži nás zastupovali: Jiří
Mrlík, Michal Laga, Roman Hrančík a
Miroslav Míšek, senioři: Bohuslav Husek a Milan Dovrtěl, junioři: Jiří Michalík, juniorky: Kateřina Fryštacká, dorostenky: Šárka Drahotuská a Margita
Fryštacká. Nejvíce se dařilo Jiřímu Mrlíkovi, který se na Mistrovství Zlínského kraje umístil na 2.místě. Velmi dobře
zahrál i v semifinále Mistrovství České
republiky hrané ve Vyškově, kde se
umístil na 3.místě ze 48 zúčastněných
hráčů a postoupil do finále Mistrovství
České republiky v Poděbradech. Tohoto

finále se však nezúčastnil z důvodu pracovní zaneprázdněnosti.
V zimních a jarních měsících se kuželkáři pravidelně zúčastňují tří kuželkářských soutěží:
•
Machová družstvo „C“ ve složení Roman Škrabal, Margita Fryštacká, Šárka Drahotuská, Josef Benek,
Miroslav Ševeček, Jaromír Brázdil a
Jaromír Měřil se umístili v přeboru
Zlínského kraje na 10. místě. Nejlepším
hráčem družstva byl Miroslav Ševeček,
který se v tabulce jednotlivců umístil na
8. místě.
•
Machová družstvo „B“ ve
složení Kateřina Fryštacká, Martina
Zatloukalová, Jiří Fryštacký, Bohumil

Fryštacký, Leoš Hamrlíček, Radek Husek a Jiří Michalík se v soutěži krajského přeboru umístili na 11. místě. Nejlepším hráčem tohoto družstva byl Leoš
Hamrlíček a v tabulce jednotlivců se
umístil na 6. místě.
•
Machová družstvo „A“ ve složení Milan Dovrtěl, Vlastimil Brázdil,
Vlastimil Grebeníček, Roman Hrančík,
Bohuslav Husek, Michal Laga a Miroslav Míšek v soutěži Jihomoravské
divize se umístili na 5. místě. V tomto
družstvu podával nejlepší výkony Roman Hrančík, který se v tabulce jednotlivců na 120 hodů umístil na 11. místě.
Viz tabulka.

1.
2.
3.

TJ Zbrojovka Vsetín
KC Zlín
TJ Sokol Brno Husovice C

26
26
26

18
18
15

5
2
3

3
6
8

132,0:76,0
138,0:70,0
125,0:83,0

350,5:273,5
361,0:263,0
334,0:290,0

41
38
33

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KC Réna Ivančice
TJ Sokol Machová
SKK Dubňany B
KK Orel Telnice
KK Jiskra Čejkovice
TJ Sokol Luhačovice B
TJ Sokol Brno IV
TJ Valašské Meziříčí B
KK Vyškov B
TJ Bojkovice Krons
KC Hodonín

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

13
13
12
12
10
10
10
9
8
9
8

4
1
1
1
4
2
1
2
4
1
3

9
12
13
13
12
14
15
15
14
16
15

106,5:101,5
116,0:92,0
102,0:106,0
98,0:110,0
100,0:108,0
92,0:116,0
95,0:113,0
92,0:116,0
90,0:118,0
89,5:118,5
80,0:128,0

307,5:316,5
339,5:284,5
318,5:305,5
290,5:333,5
305,0:319,0
290,0:334,0
302,5:321,5
303,0:321,0
294,0:330,0
294,0:330,0
278,0:346,0

30
27
25
25
24
22
21
20
20
19
19

Dne 2. května 2015 se uskutečnil turistický pochod.
Trasa pochodu: Rozhledna Doubrava–Klášťov–Ploština–
Vysoké Pole. Rozhledna Doubrava se nachází na vrcholu
Doubravy u Vizovic (672 m.n.m.). Na vyhlídkovou plošinu, která je umístěna ve 33 metrech nad okolním terénem,
vede celkem 174 schodů a je odtud pěkný výhled na část
Vizovických a Hostýnských vrchů, či Luhačovickou vrchovinu. Ale bohužel z důvodu ranního mlhavého počasí z
rozhledny nebyl žádný výhled. Pochod pokračoval na nejvyšší vrchol Vizovické Vrchoviny Klášťov (753 m.n.m.).
Další zastávkou byl památník Ploština. V tomto roce uplynulo právě 70 let od vypálení osady Ploština, která spadá
do katastru obce Drnovice. Za přechovávání a podporu partyzánů ji tehdy vypálili němečtí okupanti. Turistický pochod jsme zakončili v restauraci ve Vysokém Poli, kde pro
nás byl zajištěn velmi chutný oběd. Dopravu autobusem
zajistil pan Januška

členové TJ Sokol Machová
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Minulé akce

Dětský karneval
V sobotu 7. března 2015 proběhl v
naší obci již tradiční dětský karneval.
Na všech dětech bylo vidět, že si jejich maminky na kostýmech daly záležet. Všichni účastníci měli možnost
hlasovat o nejlepší masku. Nejvíce se
líbila Barunka Měřilová jako Geiša,

Anežka Stoklásková jako panda a
Karolína Menšíková jako Pipi dlouhá
punčocha. Pro děti bylo připraveno
mnoho soutěží, při kterých mohly vyhrát různé sladké odměny. Program
karnevalu zpestřilo taneční vystoupení trenérky aerobiku Hany Hlobilové

děti na karnevalu

z Tlumačova. Velké poděkování patří
všem machovským občanům, kteří se
účastnili příprav karnevalu.
Zastupitelstvo obce Machová

děti na karnevalu

Český zahrádkářský svaz Machová
Ze stávajících místních zájmových
organizací je nejmladší, má 47 let od
založení. Členská základna je poměrně široká a v současné době má 65 členů. Sdružuje především občany starší
generace. V poslední době projevily
zájem o členství také ženy, které nám
ve svazu chyběly. Jeho hlavním posláním je osvětová činnost a má velký
vliv na uspořádání a také úroveň zahrad v naší obci.
Každoročně probíhá celá řada odborných akcí, které přispívají k dobrým znalostem v tomto oboru mezi
občany. V machovských zahradách či
v zahrádkách se pěstují nové odrůdy
ovocných stromů, které byly dovezeny ze šlechtitelských stanic v Plzni a
v Holovousích. K vysoké úrovni členské základny přispívají nejen odborné
přednášky, ale i zájezdy s odborným
zaměřením.
V obci Machová se již několik let
koná okresní výstava ovoce, zeleniny
a květin, která je tradičně pořádána

8
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každý rok v kulturním domě, kde přispívá ke zvýšení pěstitelských znalostí občanů, ale také k dobré prezentaci
obce. Okresní výstavy mívají vysokou
úroveň, což pochvalně ve svých komentářích vyjadřují návštěvníci ze
širokého okolí. Výstava je zpestřena
o soutěž „Nejlepší kolekce ovoce“,
„Nejlepší kolekce zeleniny“ a „O jablko Machové“. Vítězové této soutěže
od roku 2005: p. Šumberová Magda,
2006 – p. Michalík Josef, 2007 – p.
Michalíková Růžena, 2008 – p. Michalík Josef, 2009 – p. Januška Svatopluk, 2010 – p. Václavík Josef, 2011
– p. Drahotuský Petr, 2012 – p. Juřena
Jaromír, 2013 – p. Matulík Bohumil,
2014 – p. Kopčilová Marie. Dále se
zúčastňujeme výstavy ovoce a zeleniny HORTIKOMPLEX Olomouc, kde
naše organizace zastupuje Územní
radu Zlín.
Zahrádkářská organizace se podílí
také na společenském životě. Pořádá
každoročně Košt vína, Zahrádkářský

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

ples, Besedu s manželkami k Svátku
matek a účastí členů podporuje další
akce pořádané obecním úřadem.
Mezi významnou činnost patří
také provoz víceúčelové místnosti,
kde mají možnost zahrádkáři a ostatní občané zpracovat ovoce na mošty,
povidla, či využít zařízení pro sušení
ovoce. To obnášelo provést stavební
úpravy hospodářské budovy – rozšíření víceúčelové místnosti, které zahrnovaly i vybudování sociálního zařízení. Dále členové brigádně přistavili
kulturní místnost pro své potřeby. V
loňském roce jsme zakoupili nový nerezový vodní lis a pasterizátor ovocných šťáv. Tato technologie umožňuje
připravit ovocné mošty s vysokým obsahem vitaminů a bez konzervantů na
celé zimní období.
Matyáš Miloslav
předseda ZO ČZS Machová

Minulé akce

Výtvarné odpoledne
Jako každý rok před Velikonocemi se
uskutečnilo v kulturním domě tradiční
výtvarné odpoledne, kde si občané mohli
vytvořit spoustu velikonočních dekorací,
nebo uplést tatary. Pro děti a jejich rodiče byla připravena celá řada materiálů,
ze kterých se velikonoční dekorace daly
tvořit. Děti nejčastěji dělaly věnečky
a zdobily vajíčka. Chlapci, ale i mnohá
děvčata, se učili plést tatary pod vedením našich starších spoluobčanů. Letos si
mohli dospělí návštěvníci vyzkoušet pletení košíků. Součástí celého odpoledne
byla také krásná výstava dekorací, kterou
připravila Lenka Hradilová. Paní Dana
Vašíčková z Tlumačova přivezla dekorace pletené z papíru, které bylo možné si
zakoupit. Všechny tyto dekorace sloužily
k inspiraci dětem, které si podle toho vytvářely vlastní výrobky. Celé velikonoční

odpoledne bylo vydařené, děti i dospělí
si odnášeli mnoho vlastních výrobků,
které použili ke zkrášlení svých domovů
v době velikonočních svátků. Velké poděkování patří rodině Vladimíra Hradila,

kteří nemalým dílem přispěli k přípravě
tohoto odpoledne.
Zastupitelstvo obce Machová

děti při vytváření velikonočních ozdob

Nebe nad Machovou
V pátek 13. února 2015 proběhlo v
areálu bývalého koupaliště noční pozorování hvězd nazvané Nebe nad Machovou. Účastnilo se ho cca 35 lidí. Počasí
nám přálo, protože byla po delší době
nádherně vymetená obloha a pro pozorování hvězd byly ideální podmínky. Proto jsme si mohli užít krásný pohled na
planety Venuši, Mars, Jupiter a jeho největší měsíce. Krásně byla viditelná zimní souhvězdí Orionu, Blíženců, Velkého
psa a další. Jediné, co trošku kazilo dojem z pěkného večera, byla velká zima.
Spousta účastníků si přála toto setkání

opakovat v létě, kdy jsou teplé noci. Přání se stává skutečností a letní pozorování
oblohy je naplánováno na dny od pátku
3. července do neděle 5. července 2015.
Opět bude platit podmínka, že setkání se
uskuteční v první možný den, kdy nám
počasí umožní pozorování noční oblohy.
Jelikož se jedná o letní termín, pozorování noční oblohy tentokrát začne až v
deset hodin večer, opět v areálu bývalého
koupaliště. Dřívější termín nemá smysl,
protože slunce ještě znatelně osvětluje
oblohu a znemožňuje nám viditelnost
hvězd.

A na co se můžete těšit? Z planet sluneční soustavy je momentálně vidět pouze jediná. Ale zato jedna z nejkrásnějších
planet. Je to Saturn, který má kolem sebe
krásné prstence, které jsou v dalekohledu nádherně viditelné. Ze souhvězdí si
ukážeme a něco řekneme o souhvězdích
Labutě, Orla, Pastýře, Lva a spoustě dalších. Všichni zájemci o pozorování noční
oblohy jsou srdečně zváni.
Letos na podzim nás čeká po delší
době jeden zajímavý astronomický úkaz
a to úplné zatmění Měsíce. Vše se odehraje velmi časně ráno v pondělí 28. září
2015 okolo 5. hodiny ranní. Naštěstí je v
pondělí státní svátek a nemusíme jít do
práce. Proto kdo by si chtěl přivstat a pozorovat tuto nádhernou nebeskou scenerii pomocí dalekohledu, ať se nahlásí na
emailu:velisek@obecmachova.cz, nebo
osobně na obecním úřadu Machová a
tam dostane podrobnější informace, kdy
a kde toto pozorování proběhne. Další
úplné zatmění Měsíce bude u nás viditelné až 28. července v roce 2018.
ing. Vladimír Velísek
místostarosta obce Machová

pozorování hvězd
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II. světová válka

70 let od konce II. světové války

U příležitosti nedávného výročí 70 let od konce II. světové války jsme pro vás připravili výpis z naší obecní kroniky, jak
ho pro nás zaznamenal tehdejší kronikář pan František Michalík, č. p. 8. Popisuje zde konec války, který pro machovské
občany nebyl vůbec jednoduchý...
Prvního května 1945 přijelo do vesnice dělostřelectvo a část pěchoty, kteří
zde vydrželi až do konce. Asi 200
mužů, kteří s sebou měli 8 děl, 2 minomety a 1 tank. Pěchota obsadila část
pozemku od Sazovic, po Buňov, Terezov a Hrabůvku. Děla postavili všechny na severní straně obce, za číslem 67
(F. Hlaváče) a minomet u stodoly Václava Vlčka (č. 42). S tankem volně po
dědině jezdili. Hned uřezali 30 ovocných stromů, aby měli lepší výhled a
těmito uřezanými stromky postavená
děla směrem na Otrokovice a Malenovice maskovali. Bitevní čára byla ještě
za Malenovicemi u Napajedel. Koně,
kterými děla dotáhli, byli rozděleni po
vesnici a první dny tyto i pásli. Právě i
v mé zahradě (č. 8) jich pásli 13 párů,
které jednotlivě u mladých ovocných
stromků uvázali. Nešťastnou náhodou
se koně něčeho lekli, mladé stromky ze
země vytrhali a s těmito po zahradě pobíhali. Že mě jako tehdejšímu majiteli
žádnou radost neudělali, netřeba připomínat. Všude byly nadělány zákopy.
Telefonní stanici si také udělali u mě
ve světnici a takto celou akci řídili.
Hlavní pozorovatel byl nad Sýkorníkem. Jeden z těchto telefonistů byl
správní voják, někde prý od Frankfurtu, který se ničeho ani nedotkl a toužebně čekal na kapitulaci, která měla
přijít o 11 hodině v noci dne 3. května,
ale bohužel ani k mé radosti, ani k jeho
nepřišla. Zato ale ten druhý telefonista
byl tak zvaný „vasrpolák“, který měl
všechny špatné vlastnosti v míře nejvyšší a co viděl, všechno ukradl. Zkrátka tato vojska byla nejhorší společnost,
jakou jsme u nás v obci dosud neviděli.
Zvláště se mezi nimi vyznamenali dva,
a sice jeden zrzavý Němec a jeden
Ukrajinec. Tito dva chodili po vesnici i
za bílého dne, i když na vesnici střely
padaly, a co se dalo ukrást, sebrali.
Koně vyměňovali, dobré brali a špatné
nechávali. Tak vyměnili dva v čísle 16,
v čísle 58 a v čísle 10, poslední dva ale
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vrátili, neboť večer si dovedli 4 krásné
a plemenné klisny ze státního dvora ze
Skal. Naši občané byli skoro všichni
poschováváni ve sklepech a narychlo
předem upravených krytech. Také
mnoho zboží, botů, obleky, potraviny
všeho druhu bylo zazděno a zakopáno i
na zahradách. Nejvíce lidí, zvláště dětí,
bylo ukryto ve sklepech. Asi 60 osob
bylo ve sklepě pod školou, 40 ve sklepě u Dlabajů (č. 10), přes 30 u Václavíků (č. 3) a u Konečných (č. 13). Jen
málo mužů se pohybovalo volně, poněvadž poslední 3 dny to bylo velmi nebezpečné. Dobytek se krmil jen skoro
ráno a pozdě večer, když se střelba částečně utišila a nadojené mléko se doneslo do krytů a sklepů, kde se společně snědlo. Mnoho lidí, zvláště ženy, za
celé dny skoro nejedly, ani nespaly,
takto se bály. U Dlabajů (č. 10) byl čeledín, který přes všechno byl vlezen v
prádelně a ještě k tomu pod stolem.
Ovšem bylo se čeho bát. Právě tím, že
se naši lidé volně po vesnici pohybovali, bylo chybou, neboť tím se stalo, že
rumunské vojsko a dělostřelectvo, které na naši vesnici postupovalo a střílelo, mělo dojem, že jsou u nás velké jednotky Němců, ač jich zde bylo asi 50.
První dělová rána, která padla na naši
vesnici, padla do zahrady číslo 70, asi
5 kroků od krytu, ale neuškodila, neboť
kryt byl prázdný dne 3. května v 8 hodin ráno. Druhá hned nato zasáhla plně
domek Štěpána Melky (č. 88) na dvoře
a tato již zdivo i střechu značně poškodila. Ač byl Melka s celou rodinou i
pěti malými dětmi v kuchyni, žádnému
se nic nestalo. Pak již následovala
střelba až do večera a každého následujícího dne se stupňovala. V pátek 4.
května byla zasažena stodola Antonína
Brázdila, která z větší části shořela, poněvadž se nemohla bránit. Také byl
plně zasažen kryt za stodolou číslo 57,
ač v něm byl kryt Josefa Michalíka (č.
76) i s celou rodinou též mimo zaprášení se nikomu nic nestalo, přestože byl
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kryt skoro rozmetán. Hrůza a strach,
jakou si nikdo mimo několika starých
válečníků z roku 1914 – 1918 nepředstavil a nezažil, uváděla skoro všechno
obyvatelstvo v zoufalství a zmatek.
Jedni plakali, jedni se modlili a kanonáda nepřestávala. V sobotu dne 5.
května bylo již přes polovic našich stavení a stodol, více či méně zasaženo a
střelba teprve právě začínala. Na naši
vesnici se střílelo ze tří stran od Malenovic, od Otrokovic – Bahňáka a těžké
dělostřelectvo stálo na silnici u Kvítkovic. Tito nám posílali nejtěžší pozdravy. Ale v sobotu již Němci, kteří stříleli za naší vesnicí proti nim značně
zeslábli, neboť již ani dostatek nábojů
neměli. Již v pátek v noci v 11 hodin
hlásila jejich telefonní služba, že se
mají připravit na ústup za Míškovice,
což by bylo pro naši vesnici ještě horší.
Ale již ve 3 hodiny ráno bylo zase znovu hlášeno, že bude třeba ustoupit, až
za Holešov, protože pravé křídlo Rumunů postoupilo až ke Fryštáku a levé
skoro až ke Kvasicím, čímž se postavení Němců u nás stalo kritickým. Toto
jsem slyšel právě v telefonní hovorně,
která byla u mě číslo 8 umístěna a částečně mě tato zpráva potěšila, neboť
jsem doufal, že se blíží konec tomuto
koncertu, který již, jak se zdálo, nebyl
k vydržení. Ráno se také již stáhli
všichni Němci do vesnice a rumunské
jednotky obsadily již čáru od Sýkorníka po Hrabůvku. V sobotu skoro ráno
již Němci od nás částečně ustupovali,
telefonisté, vozatajstvo a asi 4 děla,
takže konečně přes den jich u nás zůstalo velmi málo. Střelba ale neustávala, neboť touto kryly ústup svých jednotek. Rumunská děla také palbu ještě
opakovala. Konečně ale 5. května před
večerem padla poslední rána a nastalo
úplné ticho, jak ze strany postupujících, tak ze strany ustupujících. Němci
během noci odtáhli z vesnice směrem k
Míškovicím, zanechávajíce za sebou
celou silnici zaminovanou a most na

II. světová válka
silnici od Míškovic demolován. Jeden
Ukrajinec, příslušník jejich armády,
zůstal zde na čísle 15 u Josefa Janíka,
ve stodole pod „fukarem“ a držel se u
nás několik dní, až pak odešel neznámo
kam. V neděli 6. května ráno byl již
klid, ale rumunské jednotky nepostupovaly. Až konečně asi v 8 hodin zdejší
občan Josef Tomeš (č. 109) vyšel ze
svého domku a na tyto zakýval, aby již
postoupili od Sýkorníku, pak přešli
přes naši vesnici zamazaní, mokří mladí i staří, také válečnými útrapami unavení, ale byli to naši osvoboditelé a
jako takoví byli našimi lidmi, kteří po
přestálých utrpeních nevypadali o nic
lépe, srdečně vítáni a skoro u všech našich žen a dívek se slzami v očích
pozdravováni. Jejich přechod přes vesnici trval asi hodinu. Když přijeli do
vesnice od Sazovic dělostřelci a zastavili se u čísla 6 (Josefa Matuly), jeden
z rumunských důstojníků, který uměl
dobře česky, se nás tázal, kolik Němců
zde bylo a řekli jsme jemu, že sotva 50,
ani tomu nechtěl věřit, neboť oni předpokládali, že byli u nás aspoň 2 tisíce

Němců. Zachovali se ovšem také jako
vítězná armáda, které patří všechno, co
dobudou a hned si zde vyměnili koně v
čísle 5 (F. Brázdila), v čísle 34 (F. Kulendy), bez výměny v čísle 1, 3, 10, tři
státní klisny u Skal a odjedli směrem
Tlumačov a Kvasice, neboť jak jsem
již výše uvedl, silnice do Míškovic
byla zaminována a most na ní vyhozen.
Bilance těchto posledních dnů byla
hrozná. Když jsme toto všechno zjistili, nebylo snad nikoho, kdo by neplakal
jako dítě. Dvě třetiny obydlených stavení a stodol bylo rozbito a okna vytřískána, náves na vesnici sám důl, jedna stodola shořela. Školka, chlouba
naší obce, 7krát zasažena, ještě naštěstí
vždy do zdiva tak, že střecha nebyla
poškozena. Mimo školy nejvíce byly
poškozeny č. 4, 8, 19, 26, 33, 47, 69,
85, 90. Na vesnici a humna bylo celkem napadáno přes 2000 střel, což z
okolních vesnic ani jedna nedostala.
Také mnoho nevybuchlých nábojů se
ve vesnici a na našem katastru našlo.
Při těchto bojích byli zabiti dva koně
(č. 16), když náboj vybuchl těsně přede

dveřmi konírny, v níž stáli právě tři
koně, jednomu se nestalo nic. Jinak
možno, ale ještě děkovat Bohu, že při
takové hrozné střelbě a katastrofě ani
jednomu z našich lidí se nic nestalo, nikdo nebyl nikde zasažen. Také příští
neděli, když se konala v chrámu Páně v
Mysločovicích pobožnost, na poděkování za přestálá utrpení a konec války,
všichni občané se této pobožnosti zúčastnili a slíbili si, že každoročně, vždy
začátkem května na památku polní pobožnosti vždy v obci konány budou.
Též bratři, Jaromír a Stanislav Brázdilovi (č. 5), kteří nešťastnou náhodou
najeli na minu pod Bořím u silnice do
Míškovic a která také vybuchla, nebyli
tímto výbuchem zabiti, ač starší Stanislav byl třemi střepinami zasažen. Po
operativním odstranění těchto střepin v
nemocnici se zase uzdravil tak, že později i sloužil v armádě. Také kůň, který
byl při tomto zasažen, se brzy uzdravil.
Mladší Jaromír odnesl to pouze leknutím.
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Vtipy

Omylem spadne paní učitelka do pekla.
Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí,
v klidu sedí a mlčky pozoruje celé dění.
Vtom přijde na kontrolu sám Lucifer.
Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá:
„Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do
nebe a tady je peklo!“
„To je peklo?“ diví se paní učitelka, „a já
myslela, že je velká přestávka!“
***
Prosím vás, stihnu vlak ve 14.30,
když půjdu přes vaše pole?“ ptá se turista. „Ano, a když potkáte mého býka, tak
stihnete i ten ve 14.00.“
***
Novinář se ptá lidí na ulici, jestli se
chovají zdvořile k ženám v autobusu:
„A co vy, pane? Jezdíte autobusem?“
„Ano, skoro každý den.“
„A když nastoupí starší paní, pustíte ji
sednout?“
„Ne.“
„A co když je stará a slabá?“
„Ne.“
„A nepřipadá vám to nezdvořilé?“
„Ne.“
„Proč?“
„Protože jsem řidič autobusu.“

Pračlověk čte synovo vysvědčení:,,To,že
máš trojku z lovu,chápu,jsi ještě malý.
Ale že jsi propadl z dějepisu,který má jen
dvě strany,to je hanba!“
***
Cestující přibíhá na molo a vidí, že loď je
15 metrů od břehu, rozběhne se a mohutným skokem se dostane na palubu.
Kapitán jej uklidňuje: „To jste nemusel,
my teprve přistáváme!“
***
Děti na táboře: „Nemám nic proti
stezkám odvahy, ale jít mimo dosah wifiny, je už trochu moc...“
***
„Pepíčku, proč se netěšíš na prázdniny?“ podivuje se Anička.
Pepíček odvětí: „Maminka je učitelka
a na mně se přes prázdniny trénuje, aby
nezapomněla učit!“
***
Povídá pan Hedvábný: „Nejraději
mám letní prázdniny.“ „Proč? Vždyť už
dávno nechodíš do školy.“ „Ale děti chodí a já dva měsíce nemusím dělat domácí
úkoly.“
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Pravidla SUDOKU
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„Přes léto u moře se ti pěkně zakulatily tváře. To vám tak dobře vařili?”
„Ani ne, ale třikrát denně jsem musel
nafukovat matrace.”
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Vaším úkolem je umístit
do tabulky číslice od 1 do
9 tak, aby byly splněny
následující podmínky:
1. žádná číslice se nesmí
v jedné řádce opakovat
dvakrát,
2. žádná číslice se nesmí
v jednom sloupci opakovat dvakrát,
3. žádná číslice se nesmí
ve čtverci 3×3 opakovat
dvakrát.

***
Prochází se plavčík po Lipenské pláži, nuda, občas koukne na hladinu. Náhle
přiloží hlásnou troubu k ústům a volá na
jednu z lodí: „Devadesát devítko, devadesát devítko, jste za červenou bójí, vraťte se!”
Vzápětí za ním doběhne kolega a povídá: „Co blbneš, vždyť máme lodě jen
do osmdesáti!”
Plavčík opět přiloží troubu k ústům
a volá k jezeru: „Šedesát šestko, šedesát
šestko, máte nějaké problémy?”
***
Děti ve škole dostaly za úkol napsat
slohovou práci na téma Chudá rodina.
Dcera miliardáře nejprve dlouze přemýšlí a potom začne psát: „Byla jednou jedna chudá rodina. Otec byl chudý, matka
byla chudá. Chudá byla i jejich služka,
šofér a zahradník. Dokonce i jejich kuchař byl chudý...“

Křížovka s hádankou
Slova škrtejte pouze svisle a vodorovně
AUTO
BOB
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Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna druhou nevidí. Co to je? (odpověď v tajemce)
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